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A Csornai Premontrei Prépostság Hiteleshelyi Levéltárában

A Csornai Premontrei Prépostság Hiteleshelyi Levéltárának anyaga,
amit a Soproni Levéltár őriz, rendkívül értékes. A jegyzőkönyvek sora
1535-től indul, és egészen 1850-ig őrzi a fond az apátság közhitelű te-
vékenységének dokumentumait. Az Apátság alapítását az Osl nem-
zetséghez kötve a hagyomány 1180-ra teszi, az alapító oklevél azon-
ban nem maradt fent. A monostor földrajzi fekvése és tekintélye folytán
már az alapítást követő évtizedektől kezdve részt vett a közhitelű írás-
beliség gyakorlásában. 1231-től hiteleshelyi (loca cre di bi lia) címet és jo-
got kapott, azaz engedélyt bizonyító erejű oklevelek kiadására és má-
solására, betöltve ezzel a mai közjegyzői szerep kört. Első ismert
oklevélkiadványa 1247-ből való. 1393-ban a konvent Zsig mond királytól
visszanyerte a Nagy Lajos király által 1360 körül elvett hiteleshelyi jo-
got és a régi helyett új pecsétet kapott. Ettől kezdve folyamatosan vég-
zett hiteleshelyi tevékenységet, elsősorban Sopron vármegye terüle-
tén, működésének nyomai azonban Vas, Győr, Veszprém, Pozsony és
Zala vármegyék területén is megtalálhatók. Később a politikai ese-
mények és a háborúk pusztításai ezt a munkát megnehezítették. A tö-
rök először 1529-ben, majd 1594-ben újra feldúlta Csornát, s ekkor a
levéltárat is súlyos veszteség érte. 1594 és 1656 között a hiteleshelyi mun-
ka szünetelt, majd 1786-ig, a rendnek II. József által történt feloszlatá-
sáig zavartalanul folyt. Iratanyagát ekkor a Győri Káptalan vette át. 1802-
ben I. Ferenc király visszaállította a rend működését, ami végül 1818-ban
indult újra.1 A legutolsó okmány, ami bejegyzést nyert, 1850-ből való.
Ezután már csak egy protestációt jegyeztek be 1874-ben.

Az iratanyagot a szerzetesrendek feloszlatását követően vitték el
Csornáról. A magán-levéltárral együtt feltehetően 1951-ben került a
Soproni Levéltárba.2 Miután az 1995. évi LX. (levéltári) törvény lehe-
tővé tette, a Csornára visszatért rend saját kezelésébe vette házi le-
véltárának anyagát, ami két részletben, 1998-ban és 2004-ben került át-
adásra. A Hiteleshelyi Levéltár iratai, mivel azok nem a rend saját
életére, hanem közhitelű tevékenységére vonatkoztak, továbbra is a
Soproni Levéltárban maradtak. Az alapvetően rendezett iratok kuta-
tási segédleteként csak a feltehetően az 1950-es években készült rövid,
két oldalas alapleltár állt rendelkezésre. A részletes feltárás 2012-ben
kezdődött el.3 E munka során került elő 2013 végén a 23. tékából, ami
az 1842. március 22. és 1843. január 8. közötti iratokat tartalmazza,
egy 20. századi iratköteg, amely 34 darab kézzel írt, Mécs László alá-
írásával és többnyire dátummal ellátott verset tartalmazott. A versek
keletkezési helye Pannonhalma, illetve Csorna, keletkezésük ideje
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1945 áprilisa és 1946. február 2-a közé esett. A kezdő időpont ennél
pontosabban sajnos nem állapítható meg, mivel a szerző számos eset-
ben csak a hónapot jelölte meg, két vers pedig datálatlan volt.4 A Sop-
ronban hozzáférhető, 1945 után kiadásra került Mécs László-kötetek
ellenőrzésekor kiderült, hogy azokban a versek nem szerepelnek.

Ezután kerestük meg Rónay László professzort, Mécs László mo-
nográfusát. Az ő szíves tájékoztatásából derült ki, hogy a Pannónia gróf-
nő kocsija kivételével a reformkori iratok közé került, nyilvánvalóan el-
rejtett költemények ismeretlenek a Mécs-kutatás számára. A versek egy
részében megjelenő kritikus hang az orosz hadsereg atrocitásaival és
a kialakuló új viszonyokkal szemben indokolják ezt a szándékot. Azt
nem tudjuk, hogy maga a szerző, a rend feloszlatásá hoz kapcsolódva
valamelyik rendtárs, esetleg a verseket az átvételkor megtaláló levél-
táros döntött úgy — szerencsénkre —, hogy a sors és a történelem gond-
jaira bízza őket. Mindenesetre örvendetes, hogy csaknem 70 évvel a
keletkezésüket követően végre megtalálhatják olvasói  kat.5 A verseket
a közeljövőben önálló kiadványban jelenteti meg a Csornai Premont-
rei Prépostság, az alábbiakban négyet adunk közre közülük.

Forrásból inni!
A jó juhász a nyájjal, mint minden pásztorember,
lassan, vigyázva ballag, színültig telve csenddel,
subája tisztesen csüng, mint vén király palástja,
ki véres harci bárdját idők előtt elásta.

Az ostor csendet altat, bár pattogón suhintó,
és békét, csendet mélyít a mélabús tilinkó,
és béke, boldog tej lesz a zsálya-lelkű csendből.
A pásztor atya-féle s nem véres vágyú csendőr.

Ki nyájt ordítva hajszol, nem pásztor az, de hajcsár,
megszállott béke-gyilkos, világvásárt, ricsajt vár,
— így ölték meg a békét a bomba-messiások,
kik gomba-módra nőttek és nőnek egyre mások.

Nincs bennük józan jóság, se Biblia, sem illem;
a sok-sok messiástól a Föld ferdére billen:
a tengerek kitörnek, nem zárja gát, se korlát,
új eszmék rém-hajóin rém kormány, rém-vitorlák.

A dolgos méheket most őrült darázs-rajokká,
a lelkek jámbor nyáját falkázó farkasokká
vadítják vérszagokkal s kik tőlük elmaradnak,
ráláncolják a jött-ment eszmékre gályarabnak.
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